ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN

ANEXA Nr. 1
la Hotărârea ….. /2021

Program anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita pe anul 2021
Descrierea programului
1. Autoritatea finanțatoare:
Judeţul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, ca organ al autorității administrației
publice județene, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr.5, cod poștal 530140.
2. Denumirea programului:
Program anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita pe anul 2021
3. Scopul programului:
Descrisă și în Strategia de dezvoltare a sportului în județul Harghita pe perioada 20102021, adoptat de Consiliul Județean Harghita, datorită activizării vieţii sportive prin
dezvoltarea calitativă a sportului de performanţă şi al sportului de masă va creşte
proporţia populaţiei judeţene care practică activităţi sportive, iar sportul va contribui la
îmbunătăţirea renumelui national și internaţional al județului Harghita şi la creşterea
nivelului de trai al populaţiei.
Scopul programului este sprijinirea și stimularea activităților asociațiilor și cluburilor
sportive din județul Harghita, care desfășoară activități și acțiuni de interes sau caracter
județean conform Strategiei de sport a județului Harghita pe perioada 2010-2021, după
cum urmează:
- Evidențierea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la
reprezentarea și sporirea prestigiului județului pe plan național și internațional;
- Susținerea activității de performanță la nivelul copiilor și juniorilor;
- Susținerea practicării sportului de către persoanele cu nevoi speciale;
- Recrutarea sportivilor de performanță
- Susținerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcție de valoarea, tradiția
și gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel județean;
- Susținerea practicării sporturilor de iarnă în județul Harghita, în vederea amplificării la
nivel național și internațional;
- Susținerea participării sportivilor din județ la competițiile olimpice;
- Promovarea sportului de masă în județul Harghita;
- Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, de cât mai mulți
cetățeni din județ;
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Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni din județul Harghita, în mod
liber sau organizat, pentru practicarea activităților fizice și sportive;
Dezvoltarea bazei materiale sportive din județul Harghita;
Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale sportive existente în județul Harghita,
pentru asigurarea condițiilor necesare practicării activităților fizice și sportive.

4.Activități finanțate:

Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul
”Concurăm pentru sportul harghitean”
Scopul:

pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite
pe plan intern şi internaţional;

organizarea de evenimente publice de interes naţional şi internaţional.
Obiective:
a.
reprezentarea şi promovarea imaginii judeţului Harghita, atât în ţară cât şi în
străinătate;
b.
susţinerea jocurilor sportive se face astfel:

pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de seniori, participante în
prima divizie/ligă a Campionatului naţional, Cupa României, Campionatele şi Cupele
mondiale, europene, precum şi la alte competiţii oficiale;

pentru secţiile de seniori care retrogradează în a doua divizie (alte sporturi) şi au ca
obiectiv promovarea în anul următor competiţional;

pentru secţiile pe ramură de sport a structurilor sportive de juniori, la categoria:
juniori I, juniori II şi juniori III, participante în prima divizie/ligă a Campionatului naţional,
regional (zonal) sau şcolar de juniori, turnee finale şi competiţii internaţionale oficiale;

prin premierea categoriilor de seniori şi juniori I, care participă la competiţiile
oficiale, interne şi internaţionale.

Sportul pentru toţi - evenimente sportive
Scopul:

organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii
timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi;

selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori;

organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi international;

participarea la competiţii sportive de masă.
Obiectiv:
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atragerea şi educarea cât mai multor cetăţeni, din toate categoriile sociale şi de
vârstă, pentru practicarea mişcării în aer liber.

Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale
Scop:

organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;

pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele cu
nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în
societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale,
Obiective:
c.
susţinerea şi promovarea sportului pentru persoanele cu nevoi speciale

Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la
diferite organisme de finanţare;
Nu se acordă finanțări nerambursabile pentru activități ce presupun dezvoltarea
infrastructurii solicitantului, cu excepția cazului în care aceasta reprezintă o componentă
indispensabilă proiectului.
Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit.
Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale
beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale membrilor organizației beneficiare şi
trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în
conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Consiliul Judeţean Harghita.
5. Beneficiarii programului
Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000, cu modificările
și completările ulterioare, (asociații sportive, cluburile sportive de drept privat şi
asociaţiile pe ramură de sport județene), care îşi desfăşoară activitatea pe raza
administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate
sportivă.
6. Finanțarea programului
În baza prevederilor Anexei nr. __ la Hotărârea Consiliului Judeţean Harghita nr. ___/2021,
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 și
estimările pe anii 2022-2024, bugetul programului este de 800.000 lei.
7.Eligibilitatea proiectelor
Finanţarea proiectelor - finanțarea asigurată de Consiliul Judeţean Harghita va fi de maxim
90% din bugetul total al proiectului. Diferenţa de minim 10% din valoarea proiectului
3

trebuie să fie asigurată de către solicitant. Contribuţia proprie obligatorie va fi de minim
10% din bugetul total al proiectului.
Finanțarea proiectelor se va realiza pe baza contractului de finanțare nerambursabilă
încheiat între Beneficiar şi Consiliul Judeţean Harghita (conform anexei nr.2.3 al prezentei
hotărâri), în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la beneficiar, și un exemplar la
Direcţia generală programe şi proiecte al Consiliului Judeţean Harghita.
Finanţarea proiectelor se face prin decontare ulterioară, în baza contractului de finanţare
nerambursabilă şi a documentelor justificative de decontare, care trebuie prezentate atât
pentru partea de cheltuieli efectuate din finanţarea nerambursabilă, cât şi pentru partea
de cheltuieli efectuate din contribuţia proprie (inclusiv din alte surse de finanțare).
Cererile de finanţare primite vor fi prelucrate de către Comisia de evaluare/selectare
numită de Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, care răspunde pentru îndeplinirea
condiţiilor de eligibilitate.
Cheltuieli eligibile:
Următoarele categorii de cheltuieli sunt eligibile:
Cheltuieli privind cazarea
Cheltuieli de transport, și servicii de transport:
Această categorie cuprinde cheltuielile privind biletele şi abonamentele de transport,
bonuri de benzină/combustibil, cheltuielile privind transportul persoanelor,
echipamentelor şi materialelor.
Transportul se va realiza pe cât posibil cu cele mai ieftine mijloace de transport existente,
la clasa a II-a.
În cazul efectuării transportului cu autoturism proprietate personală se pot deconta 7,5 l
combustibil la 100 de km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă și 5,5 lei/km în cazul
efectuării transportului cu autobuz.
Cheltuieli privind serviciile:
-servicii de publicitate: editarea şi tipărirea unor panouri de informare și indicatoare,
publicaţii – broşuri, pliante, afişe, bannere, etc. – traducerea şi tehnoredactarea unor
materiale, realizare de filme, acţiuni promoţionale şi anunțuri publicitare. Din suma de
finanţare acordată se va putea cheltui un procent de 5% pentru cheltuieli de comunicare:
anunţuri publicitare, conferinţe de presă, filme, inscripţionare echipamente, etc.
-servicii de închiriere: închirieri echipamente sau spații sportive
Cheltuieli privind echipamentele: ahiziționare echipamente sportive (sub 2.500 lei
fiecare).
Alte cheltuieli:
-taxă de participare la diferite competiții
-asigurarea serviciilor medicale
-alimentația de efort
-cheltuieli de arbitraj în limita permisă de Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
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Cheltuieli privind materialele consumabile: achiziţionare cupe, premii, medalii, diplome,
plachete.
Restul categoriilor de cheltuieli sunt neeligibile în cadrul „Programului anual de sprijinire a
sportului din judeţul Harghita” pe anul 2021. Cheltuielile neeligibile necesare pentru
derularea proiectului pot fi acoperite din contribuţia proprie, bugetul cererii de finanțare
putându-se modifica/completa în acest sens de către solicitant fără aprobarea prealabilă a
finanţatorului.
Cheltuielile eligibile trebuie să fie justificate şi oportune, în conformitate cu obiectivele
programului/proiectului formulate în cererea de finanţare și metodologia de decontare.
8.Perioada de desfășurare a programului
În cadrul programului, implementarea proiectelor trebuie să se desfășoare în anul bugetar
2021, activitățile proiectelor trebuie să fie derulate în perioada următoare semnării
contractului de finanțare nerambursabilă, iar proiectele trebuie să fie decontate conform
contractului de finanțare nerambursabilă și metodologiei de decontare.
9.Rezultate obţinute
În cadrul programului în anul 2020 au fost depuse 108 de proiecte, dintre care un număr
de 95 de proiecte au fost declarate câștigătoare. Suma aprobată pentru finanțare pe anul
2020 a fost de 800.000 lei.
Dintre cele 95 de proiecte câștigătoare 28 au renunţat din cauza epidemiei generată de
Covid-19 la finanţare.
Prin derularea Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita pe anul
2020 s-a realizat sprijinirea și stimularea activității asociațiilor și cluburilor sportive din
județul Harghita, care au desfășurat activități și acțiuni de interes sau caracter județean
conform Strategiei de sport a județului Harghita pe perioada 2010 -2021.
Cele mai multe proiecte au fost la fotbal, 26 proiecte, cu care au fost sprijiniți peste 1500
de persoane. Sprijinirea proiectelor a condus la dezvoltarea activității sportive din județul
Harghita. Şi datorită sprijinului financiar primit, cluburile şi asociaţiile sportive au putut
realiza obiectivele de performanță planificate, sportivii lor obţinând o serie de rezultate
notabile pe plan naţional şi internaţional.
Aceste rezultate deosebite realizate de sportivii harghiteni a asigurat menținerea județului
Harghita în topul celor mai bune județe pe plan sportiv.
10.Rezultate aşteptate
În urma derulării Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita pe anul
2021 se vor obţine rezultate deosebite în privința dezvoltării spiritului sportiv al populației
judeţului. În urma derulării programului Consiliul Judeţean Harghita va sprijinii cluburile
sportive şi asociaţiile care desfășoară activităţi în domeniul sportului în scopul facilitării
demarării acţiunilor de pregătire sportivă, competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive.
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Aceste acţiuni vor contribui la sporirea prestigiului județului pe plan național și
internațional în cea ce priveşte sportul de performanţă, participarea într-un număr cât mai
mare a sportivilor din județ la competițiile internaţionale, asigurarea generaţiilor sportive
viitoare, respectiv dezvoltarea și modernizarea echipamentelor sportive existente pentru
asigurarea condițiilor necesare practicării activităților fizice și sportive.
În domeniul sportului pentru toți așteptăm, ca în urma acestui program să facă sport, să
facă mișcare cât mai mulți locuitori ai județului și prin urmare să ducă o viață mai
sănătoasă.
Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale va avea efecte pozitive în dezvoltarea
personalităţii şi integrării în societate a persoanelor cu dizabilități.
În mod direct proiectele realizate, contribuie la realizarea obiectivelor principale ale
Strategiei de sport a județului Harghita pe perioada 2010-2021. Prin finanțarea
diferențiată realizăm schimbarea actualei obiceiuri sportive a locuitorilor, educarea spre
un mod de viaţă sănătos şi prevenirea bolilor acestora.
11.Indicatori de rezultate
-număr de proiecte depuse
-număr de proiecte realizate
-număr de parteneriate înfiinţate
-număr de acţiuni şi programe demarate
-numărul participanţilor la diferite acţiuni
-număr sportivi sprijinite

12.Indicatori de eficiență
- cel puţin 110 proiecte depuse în cadrul programului în urma anunţului de participare
- proiecte implementate cel puțin 85% din proiectele selectate pentru finanțare
____________________________________________________________________
______________, ___________ 2021
PREŞEDINTE
BORBOLY CSABA

VICEPREŞEDINTE
BÍRÓ BARNA BOTOND

DIRECTOR GENERAL
ZONDA ERIKA

Întocmit,
Salamon Andrea
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